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 تيبرداران نسبت به فعالعوامل مؤثر بر نگرش بهره يبررس

 استان فارس ز کلستانيآبخ حوزة يمورد ةمطالع: يزداريآبخ

 *م زارعيابراه و ،ي، جواد شهرکيسمانه راع

 ٢٧/١٢/١٣٩٣: ذيرشپتاريخ       ٢١/١٠/١٣٩٢: تاريخ دريافت

دهيچک  

نگـرش   ،يزداريـ آبخ يهـا تيـ فعال يو اقتصـاد  يبا توجه به اثـرات اجتمـاع   ة حاضر،مطالع در
 ةجامعـ . شـد  يبررسـ ز کلستان در استان فـارس  يآبخ حوزةدر بر آن  مؤثربرداران و عوامل  بهره
خانوار بـه   ۹۷تعداد  بود که از آن ميان، کلستان يبردار در روستاخانوار بهره ۳۸۲ شامل يآمار

بـرداران بـا   نگرش بهرهبر  ثرمؤعوامل  .دشدنانتخاب شده يبندطبقه يتصادف يريگروش نمونه
، يزراعـ  يش بـازده يافـزا  کـه  ج نشان دادينتا. شد آوردت بريالج يسنجاستفاده از مدل اقتصاد

بـرداران بـر   ش درآمـد بهـره  يهـا و افـزا  چشـمه  يدهش آبيها، افزا ل به راهيکاهش خسارت س
 يينها محاسبه اثرات. ددار دارنياثر مثبت و معن يزداريت آبخيبرداران نسبت به فعال نگرش بهره

هـا،  ل بـه راه يکاهش خسارت سـ  ،يزراع يش در بازدهيک درصد افزايکه با  دادرها نشان يمتغ
، يزداريـ آبخ يهـا تيـ احتمال نگرش مثبت نسبت به فعال ،بردارو درآمد بهره هاچشمه يدهآب
 .ابدييش ميدرصد افزا ۲۹و  ،۳۳، ۳۶، ۴۶ ،بيترتبه

  .)روستا( کلستان، )استان(، فارس يزداريآبخ ،تيدل الجم نگرش، :ها  واژهديکل 
***  

                                                           
*
 بلوچسـتان  ستان ويدانشگاه س رشته اقتصاد کشاورزی، ارشد يکارشناس آموختةنويسندة مسئول و دانش ب،يترتبه 
)sama286@gmail.com(قـات  يمرکـز تحق  يت علمئيار و عضو هياستاد.ستان و بلوچستان؛يار دانشگاه سي؛ استاد

 .استان فارس يعيو منابع طب يکشاورز
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  مقدمه

ت، يـ ل گونـاگون از جملـه رشـد جمع   يـ دالبه ييو روستا يکشاورز ةتوسع ،رياخ هةدر د
بـه   راسـتا، ن يـ و اشتغال مورد توجه مسـئوالن قـرار گرفتـه و در ا    ييت و سالمت غذايامن

تـر بـه آنهـا    جامع يرساناتان و خدمييستارو يو ارتباط ي، مهارتيفن ييسطح توانا يارتقا
ـ پا يبـرا  .توجـه شـده اسـت    يکشـاورز  توسعة يعامالن اصل در جايگاه در منـابع   يداري

قشـر   يهـا خواسـته  تـأمين  به ،هيهماهنگ با حفظ و مراقبت از منابع پا الزم است ،يعيطب
ـ پا يانسـان را منـابع  يـ ز ؛همت گماشـت  آنها نيز فقر يکنشهيو ر »روستاييان« ريپذبيآس  ةي
هـا را  که بتواند مهارت و دانش انسـان  يدهند و کشوريل ميها را تشکثروت کشور ياصل

 ،يمنابع انسـان  ةبه توسع يابيبا دست و خواهد بود يمل ةوضوح قادر به توسعتوسعه دهد، به
 ).۱۳۷۸ ،استان فارس يسازمان جهاد سازندگ( ابدييز تحقق مير ابعاد توسعه نيسا

حفاظـت از   يب و خـاک بـرا  آ عامـل ران، توجه بـه دو  يا يميط اقليشراه ب با توجه
 يهـا بحران عواملن يدب يتوجهياز آنجا که ب. است ياتيکشور ح ةتوسع و يعيمنابع طب

کـه   را در پی خواهد داشت، بشر بر آن شده اسـت  يعيمنابع طب نابودیو  يطيمحستيز
شـتر در  يجاد تعـادل ب يا يناسب را برام يها، رفتاردهين پديات و روابط بيبا شناخت ح

پوشـش   يش، نابودياز جمله فرسا يعيط طبينامناسب مح يهاواکنشط و مقابله با يمح
ـ ا ييشناسـا . دکنانتخاب  يل و خشکساليو بروز س ياهيگ ن عوامـل و انتخـاب رفتـار    ي

ـ آبخ. شکل گرفته است »يزداريآبخ« علمقالب مناسب در  اسـت کـه بـا     يعلمـ  يزداري
ات يـ حفـظ عناصـر ح   يط را برايشرا) زيآبخ حوزةدر (ها انسان يط زندگيمح تيريمد
ن يـي از آنها را تب ياصول يبرداربهره يو چگونگ ايمه ياهيآب و خاک و پوشش گ ،يعني
ـ ربرنامه ياگونهاز منابع آب و خاک به يبرداربهره. دکنيم ن يکمتـر  بـا  د کـه شـو يمـ  يزي

 ةتنهـا در حفـظ و توسـع   نـه  يزداريـ ات آبخيعمل رو،يناز ا. باشد همراهمنابع  بدينب يآس
و  يو اجتمـاع  يدر رفتـار اقتصـاد   ،يط مناسب زنـدگ يحفظ شرا ز نقش دارد، بلکه بايآبخ

 يهـا طرح ،نيبنابرا). ۱۳۷۹ ،يعفت( ر خواهد گذاشتيتأث نيز بردارانات بهرهيافکار و روح
برآمـده از   يهـا چـالش  -۱: روسـت روبـه  ياساس هایچالشمجموعه با دو  يزداريآبخ

 يهـا مطالعـات گـروه  . يانسـان  يهابرآمده از کنش يهاچالش -۲ ، ويعيطب يهارخداد
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ن عامـل  يتـر  مهم يانسان يآن است که کارکردها يايز گويآبخ يهاحوزهشتر يدر ب يکار
ز با مفهوم يآبخ حوزة ةا توسعيز يت آبخيريمد ،نيبنابرا. زها بوده استيآبخ يرو در پس
 سـت ين يشـدن  يگـر يديب يکيشبرد يکه پ ياگونه به ،شوديبرداران همگام مهرهنگرش ب

   ).۱۳۸۶ ،و همکاران مهرجو(
 ،ليـ ن دليبه هم است؛ قابل توجه اعتباراتمستلزم صرف  يزداريآبخ يهاطرح ياجرا

 .نـد پردازيها مـ عملکرد طرح يابيج آنها به ارزيبردن به نتا يپ يبرادر کشورهاي مختلف، 
اهداف  ، بيشترعتيطب يهاکاهش واکنش يبرا ،يزداريآبخ يهاپروژه يابيارز ن درتاکنو

ـ ارز ي وطراح ةدر مرحلو ان بوده يزان و مجريرتوجه طراحان، برنامه در کانون يفن  يابي
 اسـت  شـده  عامل انسان کمتر توجه به، طرح ياجتماع ي ول به اهداف اقتصاديزان نيم

   ).۱۳۸۱، يصالح(
ـ ، با هدف ارز)۱۳۷۶( ياسديبن بـه   ،يدارطـرح آبخـوان   ياجتمـاع  –ياقتصـاد  يابي

 ي، اجـرا ين بررسيج ايبر اساس نتا پرداخته است؛ک بم يبارستگاه آبخوان آبيا بررسی
ستگاه مشغول به يمنطقه در ا يروستاها ياز اهال ياريطرح در منطقه موجب شده که بس

ـ م ،طـرح  يبـا اجـرا   ،نيهمچن و کار شوند کـامالً   ایگونـه ز منطقـه بـه  زان مهـاجرت ا ي
 يقـات يطـرح تحق  بـه بررسـی  ) ۱۳۷۵( يلـدروم يا همچنين، .ه استيافتمحسوس کاهش 

 مطالعـه گويـای آن   نيا یهاافتهي پرداخت؛» در سد اکباتان يزداريات آبخيعمل يابيارز«
 يابيدر دسـت رو، از اينشده نبوده و نيتدو يهاشده در تطابق با طرحاست که طرح اجرا

 هـای ل نوسـان يـ دلن، بهيا افزون بر نداشته است؛ت کامل يموفق ،شدهينيبشيهداف پبه ا
 تـأمين بـودن   ي، متکـ طـرح  ياجـرا  يهااز در سالين ص اعتبارات مورديد در تخصيشد
ـ ، عدم انجام کليها به اعتبارات دولتنهيهز ـ  يـي اقـدامات اجرا  ةي شـده و عـدم   ينـ يبشيپ

آنچه کفته رغم يعل. رو بوده استبهمتعدد رو با مشکالت ، اجرای طرحيمشارکت مردم
ن اسـت کـه اقـدامات    آاز  ين طـرح حـاک  يـ گرفتـه در ا ل صـورت يـ ه و تحليـ د، تجزش

شـده بـه   ها و حجـم رسـوب منتقـل   آبها در کاهش تندهشده در حوزمانجا يزداريآبخ
ـ ، بـا ارز )۱۳۸۱( يصـالح  .داشته است ر قابل مالحظهيمخازن سد اکباتان تأث ات اثـر  يابي

در اسـتان  ) يمصـنوع  ةيـ الب و تغذيپخـش سـ  ( يزداريـ طرح آبخ ياجتماع -ياقتصاد
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ـ ا تأثير دهد کهياصفهان، نشان م ـ آب ةويچـون مهـاجرت، شـ    ييرهـا ين پـروژه بـر متغ  ي ، ياري
 يهـا يژگـ يب کشت و وي، ترکي، تناوب زراعهاش سطح باغيزان دام، افزاي، ميت اراضيمالک

ـ  ه وبـود ملموس و مشـخص ن  منطقه يفرهنگ چـون   ييرهـا يبـر متغ تـأثير آن   ،نيهمچن
ـ امـا اثـر ا  . ز بـوده اسـت  يار ناچيبس يدنيو آب آشام يکارياشتغال، ب ن پـروژه بـر آب   ي
 گـاه ، ملموس و يگذارشيزان آيزان عملکرد و مير کشت، ميش سطح زي، افزايکشاورز

حـداکثر  ن طرح با در نظر گـرفتن حـداقل و   يا ينرخ بازده داخل. کننده بوده استنييتع
 يدرصـد بـوده کـه بـرا     ۳۶و ۱۸ ،بيترت، بهيکشاورز يهاتيحاصل از فعال يدرآمدها

 کيفـی  بـه ارزيـابی  ) ۱۳۸۴(و همکـاران   يصادق. مطلوب است يبخش عموم يهاطرح
انـد؛ بـر اسـاس نتـايج ايـن      پرداختـه ز کن يآبخ حوزةدر  يزدارياقدامات آبخ و عملکرد
، يد محصوالت زراعـ يزان توليدر م يزداريقدامات آبخانجام ا ،انييطبق نظر روستا مطالعه،

ـ ترت، بهير وسعت اراضييتعداد مهاجرت و تغ  درصـد اثـر داشـته اسـت؛     ۳۷و ۵۵، ۶۳، بي
 يآلـودگ ل و گـل يسـ  يل فراوانيشده بر تقلات انجاميدهد که عمليج نشان مينتا ،نيهمچن
ـ ترت، بههاآب گلرنـگ   يو محمـد ان يمنصـور  .درصـد مـؤثر بـوده اسـت     ۹۶ و ۳/۹۰ ،بي
ز کامه خراسان يآبخ حوزةدر  يزداريآبخ يهاطرح ياجتماع - ياقتصاد يبه بررس) ۱۳۸۶(

ـ نـد و تغ پرداختطـرح   ياطالعات قبل و بعد از اجرا و مفايسة يرضو همچـون   آنرات يي
، يـي زاهـا، اشـتغال  چـاه  يدهـ ر آبييـ د، تغيـ ش توليو افزا يکشاورز يش سطح اراضيافزا

ـ آبخ يهاتيفعال يرآمد در اثر اجراش ديمهاجرت و افزا شـده در منطقـه را   انجـام  يزداري
 يابيـ ق ارزيـ طـور دق قبل از اجـرا بـه   يزداريآبخ ةج نشان داد که پروژينتا مشخص کردند؛

ـ ي .ر بـوده اسـت  يتـأث يب نيز انينشده بود و در مهاجرت و اشتغال روستاي ياقتصاد و  يزدان
ــابی)۱۳۸۸(همکــاران  ــ ، در ارزي ــرات اجتم ــرح  يطــيمحســتيو ز ياقتصــاد - ياعاث ط

 ،دروديسـپ  يزداريت آبخيرياز عملکرد مد يبخش يرود با هدف معرفزنجان يزداريآبخ
ـ متغ و يچون مهاجرت، اشتغال و مشـارکت محلـ   ياجتماع يهاريمتغبه بررسی   يهـا ري

نيـز  ن و يمـت زمـ  يش قيد و افزايزان تولي، مياراض ایيالب، احيچون کنترل س ياقتصاد
د بسـتر رودخانـه بـا    يـ و تحد ينيرزميز يهااز جمله سطح آب يطيمحستيز يهاريمتغ
ـ بـا تحل  پرداختنـد و  يفـ يبـه روش ک  يکشاورز يل آن به اراضيتبد هـا،  داده يل آمـار ي
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 کردند و از اين رهگـذر، ن ييت آنها تعيبر اساس ارزش و اهمرا رها يان متغيم يهمبستگ
دهـد  يج نشان مينتا ؛دست آمدهاز عوامل ب کدامطرح بر هر  يدرصد اثرات مثبت و منف

ار موفـق  ير کشت بسيش سطح زيالب و افزايرود در کنترل سزنجان يدهکه طرح سامان
آزمـوده و   .افتـه اسـت  يش يز افزايد و درآمد کشاورزان نيزان توليم ،آن ةجيبوده و در نت
شـده در  انجـام  يزداريآبخ يهانان نسبت به طرحيزنشيدگاه آبخيد نيز )۱۳۸۹(همکاران 

 يازآن اسـت کـه اجـرا    يج حـاک ينتـا  کردنـد؛  يبررسـ را ز سد برنجسـتانک  يآبخ حوزة
فتـه و  ايدر منطقه دست  آن ةشدنييش تعيبه اهداف از پ يتا حدود يزداريات آبخيعمل

ن منطقـه  يـ ان در ايياز مهـاجرت روسـتا   ،دائـم و مناسـب   يـي زال عدم اشتغاليدلالبته به
عوامـل   بـه بررسـی   )۱۳۹۰(و همکـاران   يرينصـ همچنـين،   .نکـرده اسـت   يريجلـوگ 
ت يـ الج يبا استفاده از الگو يبندات تراسيعمل يريکارگبر به مؤثر ياجتماع -ياقتصاد

کـه  دهـد  يج نشان مـ ينتا پرداختند؛) ، استان گلستانيز چمانيآبخ حوزة يمورد ةمطالع(
ن، يب زمـ يزان شـ يـ م ،يت اراضـ ي، مالکيکشاورز ياصل ةالت، حرفيمانند تحص يعوامل
و درآمـد   يجيترو يهاحفاظت خاک، شرکت در کالس يهاکشاورزان از روش يآگاه

ـ    »يبنـد ات تراسيعمل يريکارگبه«کشاورزان در   ؛ همچنـين، دار داردياثـر مثبـت و معن
دهد کـه  يمؤثر نشان م يرهايمتغ )٢(يينها کل موزون و اثرات )١(ر کششيمحاسبه و تفس

بـه   يبنـد ات تـراس يعمل يريکارگالت، احتمال بهيزان تحصيش در ميک سال افزايبا با 
ن سـطح  يدار بودن بـاالتر يمعنو  افتيش خواهد يدرصد افزا چهارا يواحد  ۰۴/۰ ةانداز
الت بـاالتر، از  يسـطح تحصـ   يکـه کشـاورزان دارا   دهد ينشان منيز الت خانوار يتحص
ـ ا يبـه اجـرا   آنهـا ل يتما و ی دارندشتر آگاهيات حفاظت خاک بيعمل ياجرا یايمزا ن ي
ک يـ کشاورزان و  يزان آگاهيش ميک درصد افزاي با ای کهگونهبيشتر است، بهات يعمل

ـ ترت، بـه يبندات تراسيعمل يريکارگش درآمد کشاورزان، احتمال بهيدرصد افزا  ۷۳ ،بي
   .ابدييش ميدرصد افزا ۷۸و 

ـ يدر زم يقـ يتحق )Deoyani, 2002(ئويانی د ـ بـر موفق  عوامـل مـؤثر   ةن ات يـ ت عملي
انگر آن است کـه  يب وا يهايبررس وانجام داده  هند در ماهارا شترا ةدر منطق يزداريآبخ

 شـيوة اسـتفاده از   ؛دارنـد  يشتريمنطقه سهم ب يزداريات آبخيت عمليچند عامل در موفق
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ـ ، حماهـا ساده و مناسـب در سـاخت سـازه     يهـا دولـت و انجمـن   يت طـرح از سـو  ي
فرهنـگ   يطـرح و ارتقـا   يمراحـل اجـرا   ير مـردم در تمـام  ، مشارکت مـؤث يخصوص

 .نـد رويمـ  شـمار عوامـل بـه  ن يترمهماز نان يزنشين آبخيدر ب يعيو منابع طب يزداريآبخ
ـ ل همچنين،  در يمشـارکت افـراد محلـ    يبـه بررسـ   )Liu et al., 2010( و و همکـاران ي

ايـن  ج ياسـاس نتـا  بـر   انـد؛ ن پرداختهيچ ةز رودخانيآبخ حوزةمنابع آب در  حفاظت از
 يهـا دوره ي، برگـزار يريـ گميتصـم مراحـل مختلـف   مشـارکت دادن افـراد در    مطالعه،
 يت همکـار يـ و تقو يزداريـ ت آبخيفعال بارةافراد در يمنظور بهبود سطح آگاهبه يآموزش

 سـزا هب ینقشز يآبخ حوزةدر حفاظت از  يبا افراد محل يردولتيو غ يدولت يهان سازمانيب
   .داشته است

ـ فعال کـه  دهـد يشده نشان مـ طالعات انجامم ـ آبخ يهـا  تي توانـد اثـرات   يمـ  يزداري
. ز داشته باشـد يمختلف آبخ يهاهزبرداران در حوبهره يمتفاوت برا ياقتصاد -ياجتماع

ـ آبخ يهـا طـرح  ناکـامی نشـان از   )۱۳۷۵( يلـدروم يامطالعـات   برای نمونه، در  يزداري
نشان داد  نيز )۱۳۸۹(العات آزموده و همکاران مط. شده داردينيبشيبه اهداف پ يابيدست
در نگـرش مـردم، مشـارکت     يمندتيرضابه  يتا حدود يزداريات آبخيعمل ياجراکه 

ـ  .انجاميده اسـت در منطقه ت يجمع يماندگارو ، يآنها، کاهش اختالفات محل  ،نيهمچن
ش يفـزا ا به يزداريآبخ يها تيفعال ند کهنشان داد )۱۳۸۶(گلرنگ  يان و محمديمنصور

، مهـاجرت و  ييزاها، اشتغالچاه يدهر آبييد، تغيش توليو افزا يکشاورز يسطح اراض
   .ر بوده استيتأثيان بييدر مهاجرت و اشتغال روستاشده اما منجر ش درآمد يافزا

ـ با علم بـه اهم  حاضر، قيتحق  يهـا  طـرح  يابيارزشـ در  يت و نقـش عامـل انسـان   ي
مرتبط بـا   ةبه اهداف چند پروژ يابيزان دستيم برآورداست که به آن بوده  ، بريزداريآبخ
بـر اسـاس نظـر     ،يو اقتصـاد  ياجتماعاز نظر   هاو اثرات آن يزداريک طرح آبخيدر  هم
 پـژوهش حاضـر   يهـدف اصـل   رو،پردازد؛ از اينز کلستان بيآبخ حوزةدر ن بردارا بهره
در . بـوده اسـت  ن و عوامل مؤثر بـر آ ها ن طرحيدبرداران نسبت ب نگرش بهره يبررس

 شـده اسـت؛  اسـتفاده   يفياز آمار توصتنها ها،  ل دادهيتحل پيشين، برای شتر مطالعاتيب
ت يالج يسنجروش اقتصاداز  ،برداراننگرش بهره يبررس برای ة حاضر،در مطالع يول
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ـ اسـتفاده از ا  ،دارد يفـ يت کيوابسته ماه ريکه متغ يدر مطالعات. شده است گيریبهره ن ي
مثبـت و  ( يدر نظـر گـرفتن دو گـروه نگرشـ    ز با ين ة حاضردر مقال. استروش مرسوم 

ـ متغ در قالب) يمنف ـ از فعال يناشـ  ياقتصـاد  -يرات اجتمـاع يتـأث ، يفـ يک ةر وابسـت ي ت ي
بـرداران نسـبت   از نگرش بهـره  يآگاهناگفته پيداست که  .شده است يبررس يزداريآبخ

بـه   ،نـده يآ يهابهتر برنامه يطراحموجود و  يهااصالح برنامه درشده، اجرا يهابه طرح
 .خواهد کردکمک اران ياستگذزان و سيربرنامه

  قيروش تحق

ـ آبخ يهاتيبرداران نسبت به فعالنگرش بهره« هر وابستيمتغدر پژوهش حاضر،  » يزداري
که نگرش مثبـت   يبردارانبهره ؛ک استير صفر و يبا مقاد ياجملهر دويک متغي بوده که
 يبنـد در فرمـول . نداهبا صفر مشخص شد ،دارند يکه نگرش منف ييهاک و آني ، بادارند

انس است، اسـتفاده  يوار يخطا دچار مشکل ناهمسان ةکه جملرها، از آنجا يگونه متغنيا
 يبـرا  رو،؛ از ايندارد به همراه کنندهگاه گمراهب و يج اريک نتايون کالسياز مدل رگرس

 يفـ يک ةر وابسـت يـ گسسـته و بـا متغ   يونيگرسـ ر يهـا از مدل ،آن عوامل مؤثر بر يبررس
 يرهـا ير متغيتـأث  يبررسـ  يبـرا  حاضـر،  قيدر تحق. )Maddala, 1991( شودياستفاده م

ـ برداران نسبت بـه فعال نگرش بهره بر يو اجتماع ياقتصاد يرهايشامل متغ يحيتوض ت ي
مال و ع نريت از توزيمدل الج .شده است ت استفادهيالج يونياز مدل رگرس ،يزداريآبخ

 يبـرا . رنديگيک قرار مين صفر و يشده بينيبشير احتمال پيمقاد ،ک بهره گرفتهيالجست
 شـود کـه متوسـط   يد، فـرض مـ  گذارنير ميثأر وابسته تيمتغبر  يکه چه عواملآن يبررس
افراد  يبرا البته که بستگی دارد، به صفات آن انتخاب »خابانت«دست آمده از هت بيرضا

بـر اسـاس    ،رديبپـذ  هـا را شنهادياز پ يکيکه فرد آن ( احتمال .مختلف متفاوت است
  :شوديان مير بيصورت زت بهيالج مدل

 

)۱                                    (  
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ـ ا در. مربـوط اسـت   بـه   يرخطيطور غبه و  بوده يعيتم طبيلگار ةيپا e ،که در آن ن ي
روش معمـول   ،نيبنابرا ؛است يرخطيها هم غبلکه برحسب  Xتنها برحسب نه ، مدل

ـ ا ين پارامترهـا يتخم يبرا) OLS( يمعمول مربعات حداقل روشيا همان  قابـل  مـدل  ن ي
 يينمـا حـداکثر درسـت   از روش بـا اسـتفاده   يادشـده مـدل   ،ن اسـاس يا بر. ستيناستفاده 

)MLE( شود ين زده ميخمت )۱۳۸۳ ،يگجرات(.  
 آنگـاه  ،باشـد  يزداريـ ت آبخيبرداران نسبت به فعالاحتمال نگرش مثبت بهره اگر 
 :خواهد بود يزداريت آبخينسبت به فعال ياحتمال نگرش منف 

 

به  يحتمال نگرش منفبرداران به انشانگر نسبت احتمال نگرش مثبت بهره) ۲( رابطة
 .است يزداريت آبخيفعال

 

بلکـه   X  ،D تنها بر حسبت است، نهيا مزي يتم نسبت برتريکه لگار L ،ن رابطهيدر ا
 کـدام هر  ير نسبين تأثييتع عالوه بر باالن تابع يبا تخم .است يز خطيبر حسب پارامترها ن

ـ توان تغيم يزداريت آبخيش به فعالياحتمال گرا بر يحيتوض يرهاياز متغ و  ييرات نهـا يي
شـده در مـدل   لحـاظ  يرهاياز متغ کدامرات هر ييآن را نسبت به تغ يهان کششيانگيز مين

 .)Green and Ngongola, 1993( ن کرديير محاسبه و تعيبا استفاده از روابط ز

 

کشـش   ،باال ةاز رابط ييجز با داشتن مشتقات .ام استjر مستقل يپارامترمتغ ، که درآن
   :ديآيدست مر بهيز ةام از رابط j يحير توضيمتغ

 

)2( 

)3(  

)4(  

)5(  
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کاررفتـه در  بـه  يحيتوضـ  يرهـا ير متغيستند و به مقاديها ثابت ن کشش ،ن مدليدر ا
 يگـردآور  ةاز نظـر هـدف و نحـو    ة حاضر،مطالع ).۱۳۸۳، يگجرات(دارند  يمدل بستگ

شـامل   يآمار ةجامع. است يدانياجرا، از نوع م ةويو از لحاظ ش يق کاربردي، تحقهاداده
    .است ۱۳۹۱-۹۲استان فارس در سال کلستان  ةبرداران در منطقخانوار بهره ۳۸۲

ـ از فعال ينحـو است کـه بـه   يانييروستا انبردار بهره منظور از ـ آبخ يهـا  تي بهـره   يزداري
کـه   يشـامل افـراد   ۱وه گـر  ؛نداهم شديگروه  تقس سهبه  ،تيفعال ةاساس منطق بر که اند برده
ن ييکـه پـا   يافـراد شامل  ۲گروه  ؛رنف ۵۶ متشکل از ،)االدستب(ن دارند يزم يسدخاک يباال
کـه بـاال و    شـامل افـرادی   ۳گروه  و ؛نفر ۳۶ ، متشکل از)دستنييپا( ن دارنديزم يخاک سد
 در هـر بـرداران نمونـه   تعـداد بهـره  انتخاب  .نفر ۲۹۰، متشکل از ن دارنديزم يخاک ن سدييپا

) ۱۳۸۵فر و همکـاران،  يشـ (شـده  يبنـد طبقـه  يتصادف يريگمنطقه با استفاده از روش نمونه
 يابـزار اصـل  . ن شـد يـي خـانوار تع  ۹۷ بـاال روش اساس  حجم نمونه بر .فتگر صورت
 پرسشـنامه بـر   ييروا. پرسشنامه بوده است قيتحق يهاريمتغ يريگو اندازهها داده يآورجمع

و  يعــيمنــابع طب ةنظــران ادارو صــاحب يد اقتصــاد کشــاورزيســاتاز ا ياسـاس نظــر جمعــ 
ـ   سـی تعـداد   ،پرسشنامه يياين پاييتع برای. دشد يياستان فارس تأ يزداريآبخ ن يپرسشـنامه ب
افـزار  ق نرمياز طرها  داده .دست آمدهب ۷۳/۰ کرونباخ يآلفا ،آن يد که طشع يبرداران توزبهره

Excel 2007  افزار از نرماستخراج و با استفاده  Limdep8 شد ليه و تحليتجز.  

  ج و بحثينتا

  برداران بهره ياجتماع و ياقتصاد ،يفرد يها يژگيو
 ،)۱جـدول ( بـرداران بهره ياجتماع و ياقتصاد ،يفرد يهايژگيو بررسی جينتابر اساس 

الت کمتـر از  يآنها تحصـ  درصد ۷۵ش از يسال است و ب ۳/۴۹برداران ن سن بهرهيانگيم
 بـرداران بهرهدرصد  ۶/۵۴ ،کلستان ةدر منطق ياراض ير کاربرييل تغيدلبه. دارند ييراهنما

در  شـناختی زيسـت ت يـ شـده در فعال  ينـ يبشيپ يها از برنامه يکي. ندارند ين زراعيزم
 از درصـد  ۹/۹۶ ،در حـال حاضـر   .جاد باغ بوده اسـت ين منطقه ايدر ا يزداريطرح آبخ

ـ تغ در برنامـة  مشـارکت مـردم   يايکه گو ،دارند يباغ يبرداران اراضبهره از  ير اراضـ يي
 .است يبه باغ يزراع
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  برداران بهره يو اجتماع ي، اقتصاديفرد يها يژگيوبررسی ج ينتا - ۱ جدول

  دامنه /ريمتغ  يفراوان  درصد  يدرصد تجمع

  

۲/۷  

۶/۲۰  

۵/۵۱  

۱/۷۱  

۷/۹۰  

۱۰۰ 

  

۲/۷  

۴/۱۳  

۹/۳۰  

۶/۱۹  

۶/۱۹  

۳/۹  

  

۷  

۱۳  

۳۰  

۱۹  

۱۹  

۹  

  سن

۲۸ -۱۸  

۳۸ -۲۸  

۴۸ -۳۸  

۵۸ -۴۸  

۶۸ -۵۸  

۷۸ -۶۸  

  

۶/۲۱  

۳/۴۴  

۳/۷۵  

۸/۹۳  

۱۰۰  

  

۶/۲۱  

۷/۲۲  

۹/۳۰  

۶/۱۸  

۲/۶  

  

۲۱  

۲۲  

۳۰  

۱۸  

۶  

  التيتحص

  سواديب

  ييابتدا

  ييراهنما

  پلميرستان و ديدب

  پلم و باالتريفوق د

  

۶/۵۴  

۵/۸۲  

۵/۸۴  

۹/۹۵  

۱۰۰  

  

۶/۵۴  

۸/۲۷  

۱/۲  

۳/۱۱  

۱/۴  

  

۵۳  

۲۷  

۲  

۱۱  

۴  

  ين زراعيت زميمالک

  فاقد زمين

  يخصش

  يااجاره

  يبرسهم

  ريسا

  

۱/۳  

۲/۷۲  

۲/۷۴  

۷/۹۰  

۱۰۰  

  

۱/۳  

۱/۶۹  

۱/۲  

۵/۱۶  

۳/۹  

  

۳  

۶۷  

۲  

۱۶  

۹  

  ين باغيت زميمالک

  فاقد زمين

  يشخص

  يااجاره

  يبرسهم

  ريسا

  قيتحق يهاافتهي: مأخذ
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  تيالج يج برآورد الگوينتا
ـ برداران نسـبت بـه فعال  عوامل مؤثر بر نگرش بهرهج برآورد ينتا ـ آبخ يهـا تي در  يزداري

نسبت  ةاز آمار ،برازش يخوب الگو و يکل يدار يسنجش معن رایب .ده استآم ۲جدول 

ـ   ةيرد فرضاز  يحاک ة آنجيکه نت استفاده شد، )LR( يينمادرست بـر صـفر    يصـفر مبن

ب يضـرا  ،نيبنـابرا ). LR=۳۷/۵۳(اسـت  مسـتقل الگـو    يرهـا يمتغ ةيـ ب کليبودن ضـرا 

 .سـتند يدرصد همزمـان برابـر صـفر ن    ۹۹ش از يل بدر مدل با احتما يحيتوض يرهايمتغ

، کـه در مجمـوع   است يدرصد مشاهدات ةدهندح الگو نشانيصح ينيش بيدرصد پ ةآمار

ـ   .انـد شـده  ينـ يبشيپ) صفر و يک(ر وابسته يدر طبقات متغ يدرستبه  ينـ يبشيدرصـد پ

 ر وابستهيتغم ينيبشيشده در پبرآورد يالگو يتوان باال ةدهندنشان )۸۳/۰(ح الگو يصح

 يبـرا ) فـادن، مـاداال  ن مکييب تعيضرا( ۲R برازش ييکوين ةآمار ارقام مربوط به. است

توان  يب الگو، ميها و عالئم ضراافتهيمجموع بر اساس  .استت قابل قبول يالج يالگو

  .دانست نظريهشده را مناسب و هماهنگ با برآورد يالگو

را  يحيتوضـ  يرهـا ير متغيعالئم تـأث  ه فقطياول ةشدب برآورديضرا ،تيدر مدل الج

ر يانگر جهـت تـأث  يـ هـا ب دهنـد و عالمـت آن  ير وابسته نشان ميرش متغياحتمال پذ يرو

 ندشو ير ميکه تفس است يينها ها و آثارندارد، بلکه کشش ير مقداريست و تفسرهايمتغ

)Hanemann, 1994(. و  يينها اثر ،رهايمتغ ر عالمتيتفس ز عالوه برين حاضر قيدر تحق

   .ر شده استيو تفس يز بررسير نيهر متغ۲کشش

بـرداران نسـبت بـه     اثر مثبـت بـر نگـرش بهـره    سن  ريمتغ که دهدينشان م ۲جدول 

کـه  از آنجا . يستدار ن يمعن ين اثر از نظر آمارياگرچه ا، است داشته يزداريت آبخيفعال

ـ بازده است، افراد مسـن ريرات ديثأت يدارا يزداريآبخ يها تيفعال بـا برخـورداری از   ر ت

  . دارند يدگاه بهترين طرح ديا ةنديمعموالً نسبت به آ شتريب تجارب

بـه  بـرداران نسـبت    بهـره  بـر نگـرش  دار  يرمعنيغ يول يمنف اثر يزراع ياراض ةانداز

، احتمـال  يزراعـ  يهـا نيزمـ  ةاندازش يبا افزا رو،است؛ از اين داشته يزداريآبخ تيفعال

منـاطق   در ،دارنـد  ين زراعـ يکه زم يشتر افراديب. ابدي يمهش کابردار  بهرهنگرش مثبت 
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منجـر بـه    يجاد سـد خـاک  يکه ااند  شتهدا رانتظا و ندبرسر میبهز يآبخ حوزةدست  نييپا

ـ دل به يول شود؛ يکشاورز يها ش آب چاهيافزا نگـرش   ،ل بـرآورده نشـدن انتظارشـان   ي

  . مثبت به طرح ندارند

بر احتمال نگرش مثبت بـه   يمعنيب ياز نظر آمار يلو ير منفيتأث يباغ ياراض ةانداز

ـ ، ميباغ ياراض ةاندازش يبا افزاو  داشته است يزداريت آبخيفعال زان احتمـال نگـرش   ي

منظـور  بـه  يشـتر يوام ب، دارند يشتريب ين باغيکه زم يبردارانبهره. ابدييمثبت کاهش م

زمـان بازپرداخـت    کـه  حـال  و انـد دهکرافت يدر يبه باغ ياز زراع ياراض ير کاربرييتغ

تـوان   ،درختـان  يزدگـ  و آفـت  يماننـد سـرمازدگ   يلـ دالياسـت، بـه   دهيها فرارسـ وام

 دارنـد کـه   انتظـار  يزداريـ و آبخ يعـ يمنـابع طب  ةادار از ها را ندارند وبازپرداخت وام

ـ از آنهـا و از طر  شـناختی، زيسترات ييتغل مشارکت در يدل به  عـوض دادن وام بالق ي

ل آن بـه بـاغ وام   يتبد يبرا ،داشتند يشتريب ين زراعيکه زم يبردارانبهره .ت شوديحما

   .ندامواجه يشتريبا مشکل ب ،حال حاضر اند و درافت کردهيدر يشتريب

ـ  ير منفـ يتـأث  يزداريت آبخياحتمال نگرش مثبت به فعال بر تعداد افراد خانواده از  يول

اشـتغال   يتعداد افـراد متقاضـ  ، عد خانوارب شيبا افزا داشته است؛دار يمعنريغ يلحاظ آمار

ش يافـزا  ت منجـر بـه  يـ ن فعالياند که ابرداران انتظار داشتهبهره .ابدييش ميافزادر خانواده 

ـ دل به ؛دشوخانوار  يانسان يرويشتر نيجذب ب اشتغال و ن انتظـار در  يـ ل بـرآورده نشـدن ا  ي

  . استافته يز کاهش يطرح ن هنگرش مثبت ب ،ش بعد خانواريت، با افزايپرجمع يها خانواده

ـ  ياز نظـر آمـار   يلر مثبت ويتأث يد محصوالت کشاورزيتول زانيم بـر احتمـال    يمعنـ يب

د يـ زان توليکه م يبهره برداران ؛ به ديگر سخن،داشته است يزداريت آبخينگرش مثبت به فعال

   .داننديبرداران مر بهرهيتر از سامؤثررا  يزداريت آبخيفعال ،دارند يشتريب

الت يتحصـ  ياما عالمـت منفـ   ،است يمعنيب يلحاظ آمارز بهيالت نيسطح تحصاثر 

ت يـ نگـرش مثبـت بـه فعال    ،بردارانالت بهرهيش سطح تحصيآن است که با افزا يايگو

 نسـبت  کـرده ليش توقعات قشر تحصيل آن افزايدل ظاهراً ابد، کهييکاهش م يزداريآبخ

   . استشده انجام يهانهيوجه به هزبا ت يزداريت آبخيشتر فعاليب يبه بازده
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  تيج برآورد مدل الجينتا - ۲ جدول

  اثر نهايی  کشش وزنی  معنيداریسطح   ضريب  متغير

  - ۴۳/۰  - ۴۷/۰  ۳۰۶/۰  - ۰۵/۲  مقدار ثابت

  ۱X(  ۱۰/۰  ۷۳۹/۰  ۱۱/۰  ۲۲/۰(سن 

  - ۲X(  ۱۰/۰ -  ۶۲۳/۰  ۳۶/۰ -  ۲۱/۰(ميزان اراضي زراعي 

  - ۳X(  ۵۹/۰ -  ۲۸۹/۰  ۳۸/۰ -  ۱۲/۰(ميزان اراضي باغي 

  ۴X(  ۸۲/۰ -  ۶۹۲/۰  ۸۲/۰ -  ۱۷/۰(خانواده 

  ۵X(  ۱۷/۰  ۳۳۷/۰  ۴۰/۰  ۳۶/۰(ميزان توليد محصوالت کشاورزي 

  - ۶X(  ۱۸/۰ -  ۴۲۷/۰  ۹۱/۰ -  ۴۰/۰(تحصيالت 

  ۱D(  **۵۷/۲  ۰۰۰/۰  ۱۴/۰  ۴۶/۰(افزايش بازدهي زراعي 

  ۲D(  **۸۷/۱  ۰۰۷/۰  ۱۳/۰  ۳۶/۰( هاجلوگيري از سيل در راه

  ۳D(  ۸۹/۱  ۰۱۴/۰  ۹۳/۰  ۳۳/۰( هازان آبدهي چشمهافزايش مي

  ۴D(  *۷۶/۱  ۰۴۹/۰  ۵۵/۰  ۲۹/۰( برداردرآمد بهره افزايش

Likelihood ratio test = ۳۷/۵۳                                                     P- value = ۰۰۰/۰  

Log -like lihood function= ۶۷/۳۹-                                             Maddala R ۴۲/۰=۲  

Percent of right prediction= ۸۳/۰                                               Mcfadden R ۴۰/۰=۲  

**
P ≤ ۰۱ %           

*
P ≤ ۰۵%  

  قيتحق يهاافتهي: مأخذ

هـا  ل در راهياز سـ  يريو جلوگ يدات زراعيتول يش بازدهيافزا يمجاز يرهايمتغاثر 
در  ،رهـا يعالمت مثبت متغبا توجه به  است؛دار يدرصد معن ۹۹در سطح  يلحاظ آماربه

 يريو جلـوگ  يدات زراعـ يتول يش بازدهيرا در افزا يزداريت آبخيکه فعال يبردارانبهره
و بـه  ابـد ييش مـ يافزا يتن فعالدياحتمال نگرش مثبت ب ،داننديها مؤثر مل در راهياز س

 يش بـازده يافـزا  توانسته است بر يجاد سد خاکيا ،برداران هبهر اين دياز د ديگر سخن،
 هـای هافتـ يجـه بـا   ين نتيا .واقع شود مؤثر هال در راهياز س يريو جلوگ يدات زراعيتول

   .دارد يهمخوان) ۱۳۸۴(و همکاران  يصادق
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 ۹۵در سـطح   يلحاظ آمارها بهچشمه يدهبرداران و آبدرآمد بهره ير مجازيمتغاثر 
کـه معتقدنـد    يبردارانبهرهدر  ،رين متغيامثبت عالمت  ؛ با توجه بهدار استيدرصد معن

 ،هـا مـؤثر واقـع شـود    چشمه يدهبر در آمد و آب است توانسته يزداريآبخ يها تيفعال
   .ابدييش ميافزا ها تين فعالدياحتمال نگرش مثبت ب

در ر ييـ واحد تغ کيدر اثر  يزداريت آبخياحتمال نگرش مثبت به فعال در رييتغزان يم
 درر ييـ درصـد تغ ز يـ کشـش ن . شـود  يم يبررس يينها اثر محاسبةق ياز طر ر مستقليمتغ

ـ  نگرش مثبت جاديا ـ بـه فعال  يا منفـ ي ـ را در اثـر   يزداريـ ت آبخي ر در ييـ ک درصـد تغ ي
 يموهـوم  يرهـا يدار مدل، از نـوع متغ يمعن يرهايمتغ. دهدينشان م يحيتوض يرهايمتغ

 ،)Judge, 1988(د ندار ميمستق ير اقتصاديرها تفسين نوع متغيکه کشش ااز آنجا . است
هـاي   متغيـر اثر نهـايي  جا، تنها اين دربنابراين،  .ها اجتناب شده استاز تفسير مستقيم کشش

 دهـي ها، آب دار در الگوي الجيت که شامل بازدهي زراعي، جلوگيري از سيل در راه معني
   ).۲جدول (شود يم ريبردار است، تفسها و درآمد بهره چشمه

معتقـد   بـرداران بهره در انگر آن است کهيو ب ۴۶/۰برابر با  يزراع يبازده يهامقدار اثر
 ،ر عوامـل يبا فـرض ثابـت مانـدن سـا     ،يزراع يبر بازده يزداريت آبخيفعال به مؤثر بودن

 يياثـر نهـا  . ابـد ييش مـ يدرصـد افـزا   ۴۶ برداران ر بهرهينسبت به سا گرش مثبتاحتمال ن
 ،ر عوامـل يسـا  ثابـت بـودن   طيدر شرا و گويای آن است که ۳۶/۰ها راه در باليترل سکن

را مـؤثر بـر کنتـرل     يزداريـ ات آبخيـ کـه عمل  يبرداران در بهره درصد احتمال نگرش مثبت
 يينهـا  اثر .ابدي يش ميافزابرداران ر بهرهينسبت به سادرصد  ۳۶ ،داننديها مالب در راهيس

ـ بهـره احتمال نگرش مثبـت   رو،و از اين است ۳۳/۰ ها حدودچشمه يدهآب کـه   يبرداران
 ۳۳برداران  ر بهرهينسبت به سا ،داننديها مچشمه يدهمؤثر بر آب را يزداريت آبخيفعال

با ثابت  رو،و از اين است ۲۹/۰بردار برابر با درآمد بهره يينها اثر .ابدي يمش يدرصد افزا
ر احتمـال نگـرش مثبـت نسـبت بـه      يـ ن متغيد در اک واحيش ير عوامل، افزايبودن سا

   . دهد يش ميدرصد افزا ۳۳ ةاندازرا به  يزداريت آبخيفعال
، کـاهش خسـارت   يزراعـ  ياراض يش بازدهيز نشان داد که افزاين يينها ب اثريضرا

ر را در ين تـأث يشتريها بچشمه يدهش آبيبردار و افزاش درآمد بهرهيها، افزال به راهيس
  .دارند يزداريت آبخيگرش مثبت نسبت به فعالجاد نيا
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  شنهادهايو پ يريگ جهينت

 بـرداران شتر بهرهيب، يبه باغ ياز زراع ياراض ير کاربرييل تغيدلپژوهش، بهج ينتابر اساس 
 شـناختی زيسـت  يهامردم در پروژه که دهدين مسئله نشان ميا .ندارند ين زراعيزم ديگر
شـود  يشنهاد ميپ ،نيبنابرا. اند مشارکت داشته خاک شيکاهش فرسا با هدف يزداريآبخ
 يشـدن بـازده   چه بهترمنظور هربهالزم  يهاالت و مساعدتيبرداران تسه بهره يراب که
 ةمنطقـ  هـای ن باغيب يهاجاده يساز ن اقدامات بهيا ةاز جمل شود؛فراهم  يدات باغيتول

  .کنند يدگيبهتر رسخود  هایاغبرداران بتوانند به بتا بهرهاست  زيآبخ حوزةباالدست 
نگرش مثبت به  ،بردارانالت بهرهيسطح تحص شيبا افزا که دادنشان ج ينتاهمچنين، 

کـرده در  ليافراد تحص يفکر يبا توجه به نقش رهبر .ابدييکاهش م يزداريت آبخيفعال
برطرف  يبرا کردگان ساکن روستاتحصيل از نظرات که شوديه ميتوص، يمناطق روستاي

روز  دانـش توأم از  يدارربرخو رچون آنها عالوه ب ،شودموجود استفاده شدن مشکالت 
   .ندبپرداز ثمر نظرات مثمربه ارائة توانند يم ،سبت به منطقهن يبوم و دانش
را  طيتـوان شـرا   يم يخاک اطراف سد مناسب در يتفرجگاه يها رساختيجاد زيبا ا

ـ تواند در توسعهين مسئله ميا .فراهم آورد گردشگرانو جذب  يگردشگر يبرا  يافتگي
  . داشته باشد سزاهب یروستا نقش
برداران مشـورت  با بهره يزداريآبخ يهاپروژه ياز اجرا ن پيشکه مسئوال گونههمان

از  نيز ان طرحيمجر شود کهيشنهاد ميپ. اندها قرار دادهت يان فعاليکرده و آنها را در جر
 يهـا و نظـارت پـروژه   يريـ گمي، تصـم مراحـل اجـرا   در يشـتر يان، مشارکت بييروستا
چـه  هر ين اقدامات دولـت بـرا  يا که آنها متوجه شوند سو،ک يتا از  بطلبند يزداريآبخ
 يهـا پـروژه  يبـاال  يهـا نهيدر هز ،گريد سویبوده است و از  يط زندگيشدن شرا بهتر
  . شود ييجوصرفه يتا حدود يزداريآبخ

 احتمـال نگـرش مثبـت    ،يبـاغ  ياراض ش اندازةيافزا با که ج نشان دادينتاهمچنين، 

 يهـا  پرداخـت وام در باز آنهـا  ينـاتوان تـوان   يمـ ل آن را يدل ؛ابدييکاهش م برداران بهره
ـ آبخ شـناختی زيسـت   مشـارکت در طـرح   يجـاد بـاغ در راسـتا   يا يبرا یافتيدر  يزداري

 ةرحلـ بـه م  يمحصـوالت بـاغ   هنـوز  جـرای آن، سال از ا هفتگذشت  اچون ب ،دانست
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ز يـ و آفـات درختـان ن   يسـرمازدگ  همچـون  يلئمسا؛ از سوی ديگر، اند دهينرس يثمرده
افـت  يردهم  يشتريوام ب شترين بيزم دارای برداران بهرهبديهی است که  .وجود داشته است

 يزداريـ و آبخ يعـ يمنـابع طب کل  ةادار شود که يشنهاد ميپ .دارند يشتريمشکل ب و اندکرده
وام  ،در صـورت امکـان  ان، ييروسـتا  يده بـرا آمـ پـيش ه به مشکالت با توج ،استان فارس

   .شودقائل  يالتيپرداخت آن تسهباز برایا يو رد يبالعوض در نظر گرا  یپرداخت
 يزداريـ طـرح آبخ  يثرات اجرامثبت نسبت به ا داشتن نظر پژوهش،ج ينتابر اساس 

بـا  که شود يه ميتوص. مهم دارد یها نقشن طرحيجاد نگرش مثبت و مشارکت در ايدر ا
ن اسـاکن  يهـا بـرا  ن طـرح ياثرات مثبت ا ،يسازو توانمند يهيتوج يهاکالس يبرگزار
 . دشون ييز تبيآبخ حوزة

  ها ادداشتي
1. elasticity  
2. marginal effects 

  منابع

 نانيزنشـ يآبخ دگاهيـ د« ،)۱۳۸۹(د يـ حم ،رنـژاد يو ام ؛ي؛ رهنما، هاديهدم ،يزارع ؛يلع، آزموده
 مجموعـه  .»برنجسـتانک  سد زيآبخ حوزة در شدهانجام زدارييآبخ هايطرح به نسبت

ـ  شيهما نيچهارم و زدارييآبخ يمهندس و علوم يملّ شيهما نيششم مقاالت  يملّ
 دانشـگاه  دريـايي  علوم و طبيعي منابع ةدانشکد ،بهشتيارد ۹و  ۸، رسوب و شيفرسا

 .مدرس تربيت

. نشـده در سـد اکباتـا   انجام يزداريات آبخيج عمليتان يابيارز، )۱۳۷۵(رضا يلع، يلدروميا
 .يزداريقات آبخيمرکز تحق: همدان
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